
ROLINE USB 2.0 4-port Hub met repeater, 12 m

Art.nr. 12.04.1085
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 12.04.1085
EAN (een stuk) 7611990188185

De handige hub met een 12 meter lange USB aansluitkabel maakt de aansluiting 
van maximaal vier USB apparaten op grotere afstand van de pc mogelijk. Dit 
betekent dat de gebruiker vrijwel onafhankelijk is van de locatie van de aan te 
sluiten apparaten (bijv. printer).

Stroom wordt geleverd via de USB interface van de pc of, voor apparaten die veel stroom 
verbruiken, kan een optionele power pack (5VDC, 2A) worden aangesloten.
Als u USB apparaten op een nog grotere afstand wilt aansluiten, kunt u de verlenging met 
nog eens 12 m verlengen met een USB 2.0-repeaterkabel. De actieve USB 2.0 extensie kan 
in serie worden aangesloten met maximaal vier verlengkabels; dit resulteert in een totale 
lengte van maximaal 60 m.
De USB 2.0 repeater kabel (alleen geschikt voor 12.04.1085) is verkrijgbaar onder 
12.04.1086.

• Verleng de USB 2.0 bus met nog eens twaalf meter
• De extensie gedraagt zich als een USB hub
• Automatische bepaling van de optimale overdrachtssnelheid
• Stroom wordt geleverd via de pc interface

De actieve USB 2.0 verlenging kan in serie worden geschakeld met maximaal 4 
verlengkabels 12.04.1086. Dit resulteert in een totale lengte van maximaal 60 m.

Technische specificaties:
• 4x USB 2.0 poorten
• Plug & play, geen extra driver nodig
• Kabellengte: 12 m
• Afmetingen kast: 81,7 x 41 x 16,7 mm



• Aansluitingen: 1x USB Type A en 4x USB Type A aansluitingen

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep Adapter, Terminatoren, Converter

Produkt type USB Hub

Kleur wit

Lengte 12 m

Leveringsomvang Kabel met Hub

Overdracht kwaliteit USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s

Aansluiting kant 1 (PC) USB A Male

Aansluiting kant 2 
(Peripherie)

4 x USB A Female

Type connector kant 1 USB 2.0 type A

M/F kant 1 Male

Type connector kant 2 USB 2.0 type A

M/F kant 2 Female

Toepassing extern

Technische 
bijzonderheden

maximaal 5 stuks aan elkaar te bevestigen

Hoogte 16.7 mm

Breedte 81.7 mm

Diepte 41 mm

Gewicht 507.8 g

Hoogte verpakking 50 mm

Breedte verpakking 180 mm

Diepte verpakking 170 mm

Gewicht verpakking 0.503 kg


